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             Αζήλα,                  10 / 03 / 2020 

             Αξηζ. Πξωη.:Φ1500/51177/1250/18 

 

ΠΡΟ:  Μεηνρηθό Σακείν Πνιηηηθώλ Τπαιιήιωλ 

               Μ.Σ.Π.Τ. - ΓΙΟΙΚΗΗ 

               Γηεύζπλζε Αζθάιηζεο  

               Σκήκα Γηαδνρηθήο Αζθάιηζεο 

               Λπθνύξγνπ 12,  Σ. Κ. 10551 

               ΑΘΗΝΑ,   ΑΣΣΙΚΗ  

                                            

ΚΟΙΝ:  1. Δ.Φ.Κ.Α. – Γεληθή Γηεύζπλζε 

                  Απνλνκήο πληάμεωλ 

                  Γηεύζπλζε Απνλνκήο πληάμεωλ                   

                Αγίνπ Κωλζηαληίλνπ 8,   

                  Σ. Κ. 10241,   ΑΘΗΝΑ   

              2. Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π. – ΓΙΟΙΚΗΗ 

                  Κιάδνο Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο 

                  Γηεύζπλζε πληάμεωλ                 

                  Φηιειιήλωλ 13-15,   

                  Σ. Κ. 10557,  ΑΘΗΝΑ 

             3.  Μεηνρηθό Σακείνπ ηξαηνύ 

                  Κνινθνηξώλε 13, Σ. Κ. 10562, ΑΘΗΝΑ 

             4.  Μεηνρηθό ηακείν Ναπηηθνύ 

                  Γιάδζηωλνο 1, Σ. Κ. 10677, ΑΘΗΝΑ 

             5.  Μεηνρηθό ηακείν Αεξνπνξίαο  

                  Αθαδεκίαο 27, Σ. Κ. 10671, ΑΘΗΝΑ 

            6. Δπαγγεικαηηθά Σακεία Τπνρξεωηηθήο  

                Αζθάιηζεο : 

                 α) ΣΔΑΤΦΔ – ΝΠΙΓ,  

                 Υαιθνθνλδύιε 56, 10432 Αζήλα 

                 β) ΣΔΑΤΔΣ – ΝΠΙΓ 

                 Θενθάλνπο 17 - 19, 11523 Ακπειόθεπνη 

                 γ) ΔΣΔΑΠΔΠ – ΝΠΙΓ 

                 Υξήζηνπ Λαδά 1, 10561 Αζήλα 

                 δ) ΣΔΑ-ΔΑΠΑΔ – ΝΠΙΓ 

                   Παηεζίωλ 48, 10682 Αζήλα                                                      
   

 

ΘΔΜΑ:   «Δθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηεο δηαδνρηθήο αζθάιηζεο ». 

ΥΔΣ:  α) Τν αξ. πξωη. 51937/7220/28-09-2018 έγγξαθν ηνπ Μ.Τ.Π.Υ., 

              β) Ζ ππ’αξηζκ. 2.01 Απόθαζε ηνπ Γ. Σ. ηνπ Μ.Τ.Π.Υ. θαηά 44
ε
/07-11-2016 ζπλεδξίαζή ηνπ,  

              γ) Ζ ππ’αξηζκ. 2.14 Απόθαζε ηνπ Γ. Σ. ηνπ Μ.Τ.Π.Υ. θαηά 14
ε
/16-04-2018 ζπλεδξίαζή ηνπ, 

              δ) Τν από 01-03-2017 ειεθηξνληθό κήλπκα ηεο γξακκαηείαο ηνπ Γ. Σ. ηνπ Μ.Τ.Π.Υ., 

              ε) Τν αξ. πξωη. Β2/61/2641/20-12-1983 έγγξαθν εγθπθιίωλ νδεγηώλ ηνπ Υπνπξγείνπ καο, 

            ζη) Τν αξ. πξωη. Φ. 1500/νηθ. 1681/119/19-09-2017 έγγξαθν εγθπθιίωλ νδεγηώλ ηνπ Υπνπξγείνπ καο.   

          

Σε ζπλέρεηα ηνπ α΄ αλωηέξω ζρεηηθνύ εγγξάθνπ ζαο θαη ηνπ δ΄ αλωηέξω ζρεηηθνύ ειεθηξνληθνύ 

κελύκαηόο ζαο, κε ηα νπνία καο γλωζηνπνηήζαηε ηηο β΄ θαη γ΄ αλωηέξω ζρεηηθέο Απνθάζεηο ηνπ Γ. Σ. 

ηνπ Τακείνπ ζαο, αλαθνξηθά κε ηελ παύζε εθαξκνγήο ηωλ δηαηάμεωλ ηεο δηαδνρηθήο αζθάιηζεο από 

ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ λ. 4387/16, ζαο γλωξίδνπκε ηα εμήο :   
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1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3865/10 νξίδεηαη όηη, νη 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3863/10 πεξί δηαδνρηθήο αζθάιηζεο, έρνπλ εθαξκνγή θαη γηα όζνπο 

ππάγνληαη ζην ζπληαμηνδνηηθό θαζεζηώο ηνπ Γεκνζίνπ. Με ηελ αλωηέξω δηάηαμε ηνπ λ.3865/10 

επηθαηξνπνηήζεθε ε εθαξκνγή ηωλ ηζρπνπζώλ (λένο λόκνο 3863/10) δηαηάμεωλ (λ. δ. 4202/61, 

λ.1405/83, λ. 1902/90, λ. 2084/92, λ. 3232/04, θ.ι.π.) ηεο δηαδνρηθήο αζθάιηζεο ζε όινπο ηνπο 

δεκνζίνπο ππαιιήινπο. Γεδνκέλνπ όηη ην ζπληαμηνδνηηθό θαζεζηώο ηωλ δεκνζίωλ ππαιιήιωλ 

θαιύπηεη όινπο ηνπο θιάδνπο αζθάιηζεο (θύξηαο, επηθνπξηθήο θαη πξόλνηαο) πξνθύπηεη όηη νη 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3863/10 εθαξκόδνληαη από όινπο ηνπο εκπιεθνκέλνπο Φνξείο, 

Σακεία, Τπεξεζίεο, θ.ι.π., πνπ αζθαιίδνπλ δεκνζίνπο ππαιιήινπο ζε όινπο ηνπο θιάδνπο 

αζθάιηζεο. 

Οη πξναλαθεξόκελεο δηαηάμεηο θαζώο θαη ην ε΄ ζρεηηθό έγγξαθν εγθπθιίωλ νδεγηώλ ηνπ 

Υπνπξγείνπ καο εθαξκόδνληαλ από ην Μ.Τ.Π.Υ κέρξη ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ λ. 4387/16, όπωο 

πξνθύπηεη από ζρεηηθή αιιεινγξαθία κε ην Τακείν ζε εμαηνκηθεπκέλεο πεξηπηώζεηο. 

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19 λ. 4387/16, πξνβιέπεηαη ε δηαηήξεζε ηωλ δηθαηωκάηωλ ηωλ 

δηαδνρηθά αζθαιηζκέλωλ ηόζν εληόο ηνπ Δ.Φ.Κ.Α., όζν θαη εληόο ηνπ Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π., δειαδή ε ελ 

ιόγω δηάηαμε ηνπ λόκνπ δηέπεη απνθιεηζηηθά ηηο ζρέζεηο ηωλ εληαρζέληωλ ζηνλ Δ.Φ.Κ.Α. θαη ην 

Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π. (παξάγξαθνη 5, 6, 7 ηνπ άξζξνπ 19  θαη παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 96 ηνπ λ. 4387/16, 

όπωο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 56 ηνπ λ.4445/16) θνξέωλ, ρωξίο λα επηθέξεη 

ηξνπνπνίεζε ζηηο δηαηάμεηο ηεο δηαδνρηθήο αζθάιηζεο κεηαμύ ηνπ Μ.Τ.Π.Υ. θαη Δ.Τ.Δ.Α.Δ.Π. ή άιιωλ 

θνξέωλ επηθνπξηθήο αζθάιηζεο.  

Τα αλωηέξω αλαγξάθνληαη θαη ζην ζη΄ ζρεηηθό έγγξαθν εγθπθιίωλ νδεγηώλ καο (ΑΓΑ: 

7Φ3Ε465Θ1Ψ-Κ63) : «Ωρ εκ ηούηος εξακολοςθούν να ιζσύοςν διαηάξειρ ηηρ διαδοσικήρ αζθάλιζηρ 

μεηαξύ Ε.Φ.Κ.Α. και θοπέων πος παπέμειναν εκηόρ καθώρ και μεηαξύ ηος Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. και ηαμείων 

επαγγελμαηικήρ Αζθάλιζηρ ή άλλων θοπέων επικοςπικήρ αζθάλιζηρ.», νπόηε δελ έρνπλ θαηαξγεζεί θαη 

εμαθνινπζνύλ λα εθαξκόδνληαη νη θείκελεο δηαηάμεηο ηεο δηαδνρηθήο αζθάιηζεο ηνπ λ. δ. 4202/61 

όπωο ηζρύνπλ κεηαμύ ηωλ λέωλ ελνπνηεκέλωλ Φνξέωλ (Δ.Φ.Κ.Α. θαη Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π.) κε ηνπο 

ινηπνύο Φνξείο θύξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο δεκνζίνπ θαη ηδηωηηθνύ δηθαίνπ, θαζώο θαη ηα 

Δπαγγεικαηηθά Σακεία –Σ.Δ.Α.  
Καηόπηλ απηώλ θαη ζύκθωλα κε ην ε΄ ζρεηηθό έγγξαθν εγθπθιίωλ νδεγηώλ καο, ηα Μεηνρηθά 

Τακεία, νθείινπλ λα εμαθνινπζνύλ λα εθαξκόδνπλ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ηεο δηαδνρηθήο αζθάιηζεο.  

 

2. Δπηπξνζζέηωο, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ λ. 4387/16 όπωο 

ηξνπνπνηήζεθε από ην λ. 4670/2020 νξίδνληαη νη πεξηπηώζεηο επηζηξνθήο εθάπαμ ηωλ αηνκηθώλ 

θξαηήζεωλ ζπληαμηνύρωλ κεηόρωλ, πνπ δελ πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο απνλνκήο κεξίζκαηνο από ην 

Μ.Τ.Π.Υ.. Βαζηθή πξνϋπόζεζε είλαη θαη λα  κελ έρνπλ επηηύρεη ή δύλαληαη λα επηηύρνπλ (θαηά ηελ 

επέιεπζε ηνπ αζθαιηζηηθνύ θηλδύλνπ) νη ζπληαμηνύρνη ηελ απνλνκή κεξίζκαηνο ή ζπληάμεωο, 

ζύκθωλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ηεο δηαδνρηθήο αζθάιηζεο, όπωο ηζρύνπλ, κε ην Μ.Σ.Π.Τ. είηε 

ωο απνλέκνληα είηε ωο ζπκκεηέρνληα Οξγαληζκό. Σηελ πεξίπηωζε απηή (δπλαηόηεηα ζεκειίωζεο 

ζπληαμηνδνηηθνύ δηθαηώκαηνο κε ηηο δηαηάμεηο ηεο δηαδνρηθήο αζθάιηζεο) δε δηθαηνύληαη ηεο εθάπαμ 

επηζηξνθήο ηωλ αηνκηθώλ θξαηήζεωλ. Μόλν δε εθόζνλ ν ζπληαμηνύρνο εηζπξάμεη ηηο θξαηήζεηο ηνπ 

ζην Μ.Σ.Π.Τ. δε δύλαληαη πιένλ λα εθαξκνζζνύλ νη θείκελεο δηαηάμεηο ηεο δηαδνρηθήο 

αζθάιηζεο.   
Δμ’ απηνύ πξνθύπηεη όηη, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4387/16 όρη κόλν δελ ηεθκαίξεηαη ε πξόζεζε 

ηνπ λνκνζέηε γηα παύζε εθαξκνγήο ηωλ δηαηάμεωλ ηεο δηαδνρηθήο αζθάιηζεο από ην Μ.Τ.Π.Υ., 

αληηζέηωο επαλαβεβαηώλεηαη ε ππνρξέωζε εθαξκνγήο ηωλ δηαηάμεωλ ηεο δηαδνρηθήο αζθάιηζεο, 

αμηώλνληαο ηελ εμάληιεζε ηεο δπλαηόηεηαο ζπληαμηνδόηεζεο κε όινπο ηνπο εθηθηνύο ηξόπνπο 

(αλαγλώξηζε ρξόλνπ, ζπλππνινγηζκόο ρξόλνπ αζθάιηζεο άιιωλ νκνεηδώλ θνξέωλ, θ.ι.π.) θαη θαηά 

πξνέθηαζε θαη ηεο εθαξκνγήο ηωλ δηαηάμεωλ ηεο δηαδνρηθήο αζθάιηζεο.  

 

3. Όζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ηεο δηαδνρηθήο αζθάιηζεο κεηαμύ ηνπ Μ.Τ.Π.Υ. θαη ηνπο ηνκείο 

ηνπ Τ.Δ.Α.Η.Τ. – Ν.Π.Γ.Γ. πνπ κεηαηξάπεθαλ ζε Τ.Δ.Α. – Ν.Π.Η.Γ., ήηνη ηα Τ.Δ.Α.Υ.Φ.Δ. - Ν.Π.Η.Γ., 

Τ.Δ.Α.Υ.Δ.Τ. - Ν.Π.Η.Γ., Τ.Δ.Α.Α.Π.Α.Δ. - Ν.Π.Η.Γ., θαη Τ.Δ.Α.Π.Δ.Π. - Ν.Π.Η.Γ., ζαο γλωξίδνπκε όηη 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 4225/14, πξνβιέπεηαη ν ζπλππνινγηζκόο ηνπ ρξόλνπ αζθάιηζεο 
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πνπ έρεη δηαλπζεί κεηαμύ : α) ηωλ Φνξέωλ Δπηθνπξηθήο αζθάιηζεο δεκνζίνπ δηθαίνπ, ηωλ Φνξέωλ 

Δπηθνπξηθήο αζθάιηζεο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 2084/92 θαη β) ηωλ Τακείωλ 

Δπαγγεικαηηθήο Αζθάιηζεο ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4052/12 γηα ηε 

ζεκειίωζε ζπληαμηνδνηηθνύ δηθαηώκαηνο θαη ηνλ ππνινγηζκό ηνπ πνζνύ ηεο ζύληαμεο. Δπ’ απηώλ δε, 

έρνπλ εθδνζεί ηα ππ’ αξηζκ. Φ.51020/νηθ.3355/39/21-02-2014 (ΑΓΑ: ΒΗΔ9Λ-ΧΝΓ) θαη Φ.1500/15021/ 

832/24-06-2016 (ΑΓΑ: 7Λ8Ξ465Θ1Ψ-ΛΚΚ) έγγξαθα εγθπθιίωλ νδεγηώλ ηνπ Υπνπξγείνπ καο. 

   

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

 

                                                      
 

 

 

 

 

 

  

ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ:                                                                 

1. Γξαθείν Τπνπξγνύ, 

2. Γξαθείν Γεληθήο Γξακκαηέωο Κ. Α.,                                    

3. Γξαθείν Γεληθήο Γηεπζύληξηαο Κ. Α.,    

4. Γηεύζπλζε Πξόζζεηεο & Δπαγγεικαηηθήο Αζθάιηζεο - Γ΄ 16    

5. Όιεο ηηο Γηεπζύλζεηο Κνηλωληθήο Αζθάιηζεο ηεο Γ.Γ.Κ.Α.. 

                                                                                                                                            Ο ΤΠΟΤΡΓΟ  

 

 

 

                                                                                          ΙΩΑΝΝΗ ΒΡΟΤΣΗ 
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